
ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 
 
Δύο χρόνια Δημοτική Αρχή 
 
Το οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο της Τ.Α. σήμερα 
 
Στo τέλος του 2012 κλείνουν δύο χρόνια από την ημέρα που η νέα δημοτική μας παράτα-
ξη, «ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ», ανέλαβε τις τύχες της πόλης μας για την περίοδο 2011 – 
14. 
 
Μέσα σ’ αυτά τα δύο χρόνια η ελληνική κοινωνία έζησε τεράστιες ανατροπές στις κοινωνι-
κές και οικονομικές δομές της, ο ελληνικός λαός υπέστη μια άνευ προηγουμένου μείωση 
του εισοδήματός του, η χώρα στενάζει κάτω από την ιδιότυπη κατοχή που έχει επιβληθεί 
από τα επαναλαμβανόμενα μνημόνια του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Επιχειρώντας ένα συνοπτικό απολογισμό αυτής της διετίας, είμαστε υποχρεωμένοι να λά-
βουμε υπόψη μας όλο αυτό το ζοφερό σκηνικό που έχει στηθεί στη χώρα, αφού η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι από τους θεσμούς της πολιτείας, που δεχόμενη απανωτά πλήγματα, 
πλήρωσε και εξακολουθεί να πληρώνει δυσβάσταχτο τίμημα, στο πλαίσιο των μέτρων για 
την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 
 
Ήδη, πριν από την ψήφιση του τρίτου Μνημονίου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε μια τερά-
στια συμβολή στην προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, αφού: 

 Με τον «Καλλικράτη», οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι μειώθηκαν από 1034 σε 325 (-
69%) 

 Οι Αντιδήμαρχοι μειώθηκαν από 2298 σε 1498 (-35%) 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μειώθηκαν από 16390 σε 9375 (-43%) 

 Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις των Δήμων συγχωνεύτηκαν, από 5880 
σε 1138 (-81%) 

 Η επιχορήγηση των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά την τριετία 
2009 – 12, μειώθηκε κατά 60% για λειτουργικές δαπάνες και κατά 55% για ε-
πενδύσεις.  

 
Κι ενώ ανέμενε κανείς ότι τα μέτρα που αφορούν στην Τ.Α. είχαν τελειώσει, αφού είχαν 
οδηγήσει το θεσμό στα όρια επιβίωσής του, έρχεται το τρίτο Μνημόνιο να δώσει τη χαρι-
στική βολή, οδηγώντας τους Δήμους σε κλείσιμο, με νέο πακέτο μέτρων, όπως: 

 Κατάργηση επιδομάτων εορτών και άδειας στους εργαζόμενους 

 Αναστολή προσλήψεων στους ΟΤΑ έως το 2016 

 Κατάργηση, χωρίς κανένα σχεδιασμό, οργανικών θέσεων ΔΕ ΙΔΑΧ Διοικητικού - 
Οικονομικού, με δυσμενείς επιπτώσεις και για τη λειτουργία των υπηρεσιών, αλλά 
και με προφανές κοινωνικό κόστος. 

 Κατάργηση των ελαχίστων εξόδων παράστασης για το Δημοτικό Συμβούλιο, την 
Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 Μείωση της αντιμισθίας των Προέδρων των Δημοτικών και των Περιφερειακών 
συμβουλίων, καθώς και των εξόδων παράστασης και των πάσης φύσεως αμοιβών 
των διοικητικών στελεχών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Συνδέσμων των 
Ο.Τ.Α. κ.λπ., κατά 50%. 

 Κατάργηση των θέσεων των ιδιαιτέρων γραμματέων των Δήμων και ταυτόχρονα 
μείωση στο μισό των θέσεων των ειδικών συμβούλων και συνεργατών. Αντίστοιχη 
μείωση δεν υπάρχει φυσικά για Συμβούλους Υπουργών και Βουλευτών. 
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Από όλα τα παραπάνω μέτρα του τρίτου Μνημονίου, το δημοσιονομικό όφελος είναι ελά-
χιστο, γεγονός που οδηγεί μετά βεβαιότητας στη διαπίστωση ότι δεν εξυπηρετούν την ε-
ξοικονόμηση πόρων, αλλά τη συρρίκνωση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ό, τι 
συνεπάγεται αυτό για το κοινωνικό κράτος και την τοπική ανάπτυξη, που οδηγείται συστη-
ματικά σε χέρια ιδιωτικών συμφερόντων. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο πρόσφατο 
έκτακτο συνέδριό της αποφάσισε μια σειρά κινητοποιήσεων, όπως: 

 Προσφυγή στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για τις αντισυνταγματικές ρυθ-
μίσεις του Μεσοπρόθεσμου. 

 Σύσκεψη στην Αθήνα όλων των Ενώσεων των Δήμων των χωρών της Νότιας Ευ-
ρώπης με θέμα σχετικά με το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την περίοδο της 
κρίσης. Οι Δήμοι του Ευρωπαϊκού Νότου πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους. 

 Πανελλαδική κινητοποίηση στις 12 Δεκεμβρίου με συγκέντρωση στο Σύνταγμα 
όλων των αιρετών πριν την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από τη 
Βουλή.  

  Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 19 Δεκεμβρίου στα Υπουργεία Εργασίας και Οικο-
νομικών, για να απαιτήσουμε τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών για τα έτη 2013 και 2014, όπως και του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι», μαζί με τους γονείς και τους ωφελούμενους, αλλά και την υ-
λοποίηση του προγράμματος ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ για την απασχόληση. 

 Συγκεντρώσεις αιρετών και πολιτών 17,18,19 Δεκεμβρίου με πρωτοβουλία των α-
ντίστοιχων ΠΕΔ στις έδρες των Περιφερειών. 

 Προκήρυξη Τακτικού Συνεδρίου το πρώτο τρίμηνο του 2013.  

Δημοτικές εκλογές 2010 - Τι υποσχεθήκαμε 
 
Ζητώντας την ψήφο του λαού της πόλης μας στις εκλογές του 2010 και έχοντας ήδη διαι-
σθανθεί την επερχόμενη δύσκολη οικονομική συγκυρία, απευθυνθήκαμε στους πολίτες με 
ειλικρίνεια, χωρίς δημαγωγίες και υπερφίαλες υποσχέσεις και γι’ αυτό και μπορούμε σήμε-
ρα να υποστηρίξουμε την αξιοπιστία της παράταξής μας. 
 
Το πρόγραμμα των δέκα ελάχιστων στόχων που υποβάλαμε στην κρίση του εκλογικού 
σώματος, ήταν ένα πρόγραμμα που είχε καινοτόμες προτάσεις και έθετε ρεαλιστικούς 
στόχους.  
 
Είναι βέβαιο ότι αν η θεσμική λειτουργία της Τ.Α. εξελισσόταν ομαλά στα επίπεδα των ι-
σχυόντων του 2010, το πρόγραμμά μας θα άγγιζε ήδη πολύ υψηλά ποσοστά υλοποίησης. 
  
Όμως, από την πρώτη μέρα της θητείας μας, βρεθήκαμε σε μια απίστευτη δίνη.  
 
Η εναρμόνιση των λειτουργιών του Δήμου με τις νέες διατάξεις του «Καλλικράτη» μας έφε-
ρε μπροστά σε νέες καταστάσεις όπως, για παράδειγμα, η κατάργηση της Δημοτικής Επι-
χείρησης, ενός πολύ σημαντικού εργαλείου για το Δήμο.  
Η απειλή να μείνει στο δρόμο ένα μεγάλος αριθμός εργαζομένων και να τιναχθεί στον αέρα 
ένα πλήθος κοινωνικών και πολιτιστικών παροχών προς τους δημότες, μας υποχρέωσε να 
αναλώσουμε πολύτιμο χρόνο και κόπο από τις πρώτες μέρες της Δημοτικής Αρχής για να 
ξεπεράσουμε γραφειοκρατικά εμπόδια και να εντάξουμε τις δραστηριότητες της καταργη-
μένης Δημοτικής Επιχείρησης στα νέα Νομικά Πρόσωπα ΟΠΑΠ και ΟΠΚΑΠ. 
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Οι δέκα στόχοι μας 
 
1. Καθαριότητα 

 
Η Καθαριότητα είναι ο καθρέφτης της πόλης. Η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και διάτα-
ξη της υπηρεσίας, αρχικά «σκόνταψε» στον περιορισμένο έως ελάχιστο αριθμό του προ-
σωπικού.  
 

Σημαντική ήταν, τις πρώτες μέρες της θητείας μας, η πρωτοβουλία των μελών της 
παράταξής μας, που με μια σειρά από εθελοντικές δράσεις καθαρισμού επιλεγμέ-
νων σημείων της πόλης, επιχείρησαν να ευαισθητοποιήσουν τους συμπολίτες μας 
γύρω από το φλέγον αυτό ζήτημα, με κεντρική αντίληψη την αρχή ότι «η καθαριό-
τητα είναι υπόθεση όλων μας». 
 

Τους τελευταίους μήνες, η κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας σε προσωπικό έχει, επι-
φέρει μια σημαντική βελτίωση στην καθαριότητα της πόλης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν ακόμη κενά που πρέπει να καλυφθούν. 
 
Έτσι,  

 Τα απορρίμματα που καταλήγουν στους κοινούς κάδους μειώθηκαν και παράλ-
ληλα αυξήθηκε η ποσότητα των υλικών που ανακυκλώσαμε το 2012. 

 Έγινε αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του συνεργείου καθαριότητας του 
Δήμου με αποτέλεσμα τη μείωση δαπανών για επισκευές οχημάτων από εξωτε-
ρικά συνεργεία. 

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επανακαθορισμού χρέωσης Δημοτικών Τελών σε 
μεγάλο εμπορικό ακίνητο που επιφέρει αύξηση εσόδων. 

 Με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μειώθηκαν κατά 5% τα δη-
μοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για όλους τους δημότες, κατά 
50% για τις τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και τους δικαιούχους κοινωνι-
κού τιμολογίου της ΔΕΗ, ενώ απαλλάσσονται τελείως οι πολύτεκνοι και οι άπο-
ροι και τα ΑμεΑ. Ο Δήμος μας είναι από τους φθηνότερους Δήμους της Αττικής 
όσον αφορά στα δημοτικά τέλη.  

 Η συνεργασία του Δήμου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
συνεχίστηκε, εκτός από το επίπεδο αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώ-
σιμων υλικών και σε επίπεδο συνεργασίας ως προς την ενημέρωση. Πραγματο-
ποιήθηκε σειρά δράσεων ενημέρωσης του κοινού και των νέων με προωθητικές 
καμπάνιες ενημέρωσης, εκδηλώσεις και συναυλίες. 

 Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (5ψήφια τηλ. 
Γραμμή Δημότη, ηλεκτρονική φόρμα παραπόνων κ.α.) για την άμεση ανταπό-
κριση των υπηρεσιών σε αιτήματα των πολιτών σχετικά με την Καθαριότητα και 
τον Ηλεκτροφωτισμό. 

 Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης, από την εκτε-
ταμένη εφαρμογή του οποίου μελλοντικά θα προκύψει μια επιπλέον μείωση των 
όγκου των απορριμμάτων της πόλης. 

 
Παράλληλα με τις προσπάθειες που γίνονται ώστε ο Δήμος να ανταποκρίνεται στις υπο-
χρεώσεις του, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στις υποχρεώσεις των δημοτών.  
Με μια εκλαϊκευμένη και φιλική έκδοση του κανονισμού καθαριότητας που έχει ψηφιστεί 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενός εντύπου που ήδη εκτυπώθηκε και θα διανεμηθεί σε όλα 
τα νοικοκυριά της πόλης, θα επιχειρήσουμε μια επί πλέον δράση ευαισθητοποίησης, αλλά 
και ενημέρωσης των συμπολιτών μας για ανάληψη των ευθυνών τους απέναντι στο θέ-
μα της καθαριότητας,  
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Έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη ότι η ουσιαστική βελτίωση του τομέα καθαριότητας 
περνάει μέσα από τη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης, που θα συμβάλει και στη μεί-
ωση των δαπανών, αλλά και στην καλύτερη απόδοση της υπηρεσίας.  
Δυστυχώς, οι προσπάθειες για την εξεύρεση του απαραίτητου χώρου και εντός και εκτός 
των ορίων του Δήμου και οι απόπειρες συνεργασίας με άλλους Δήμους γι’ αυτό το σκοπό, 
μέχρι στιγμής δεν απέδωσαν.  
Ωστόσο, η προσπάθεια συνεχίζεται, ενώ συνεχίζεται και η προσπάθεια για την εξεύρεση 
του κατάλληλου χώρου για την ασφαλή στάθμευση του στόλου της καθαριότητας. 

 
2. Αναπλάσεις 

 
Οι επισημάνσεις για την ύπαρξη μιας σειράς κοινόχρηστων χώρων, που δεν είχαν τύχει 
της παραμικρής φροντίδας τα τελευταία χρόνια και η εκτίμηση ότι με μικρές, αλλά ουσια-
στικές παρεμβάσεις και χωρίς μεγάλο κόστος θα βοηθούσαν στην αλλαγή της πόλης, ήταν 
ο δεύτερος μεγάλος στόχος του προγράμματός μας. 
 
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την υλοποίηση του στόχου αυτού: 
 

 Έχει εκπονηθεί μελέτη Βιοκλιματικής Ανάπλασης της πλατείας Παναγούλη και 
βρίσκεται στο στάδιο της τελικής έγκρισης από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ε-
νέργειας (ΚΑΠΕ). Εκτιμάται ότι το έργο θα ανακουφίσει την περιοχή και θα μειώσει 
τη μέση θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου κατά 1 βαθμό Κελσίου. 

 

 Για την ευρύτερη περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάπλαση της περιοχής γύρω 
από το σταθμό μετρό Άγιος Δημήτριος και το εμπορικό κέντρο Mall, έχει εκπονηθεί 
μελέτη που περιλαμβάνει τμήματα των οδών Πριάμου, Καφαντάρη, Εθνάρχου 
Μακαρίου, Μετσόβου, Τροίας, Ταϋγέτου, Ναυαρίνου, Ιωάννου Μεταξά, Αϊδινί-
ου και Αμαλίας. 
  
Ειδικά για την οδό Πριάμου, που αποτελεί και μία από τις βασικές εισόδους στην 
πόλη μας, προβλέπεται μια πολύ καλή παρέμβαση που θα αναβαθμίσει την ευρύ-
τερη περιοχή και θα την ανακουφίσει από τα σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. 

 

 Εκπονείται μελέτη αναβάθμισης της περιοχής, με κεντρικό άξονα την οδό Τρεμπε-
σίνας, από την οδό Δράμας μέχρι το ρέμα Πικροδάφνης με πεζοδρόμους, φύ-
τευση και ηλεκτροφωτισμό. 

 

 Έγινε το πρώτο βήμα για τη δρομολόγηση της ανάπλασης της πλατείας Αγ. Δημη-
τρίου. Ήδη, έχει κατεδαφιστεί ένα ακίνητο και έχει αρχίσει η καταβολή σε δόσεις της 
αποζημίωσης του κτιρίου ιδιοκτησίας Σκαβάντζου, προκειμένου κι αυτό να κατεδα-
φιστεί.  

 

 Έχει εκπονηθεί η μελέτη αποχέτευσης όλης της περιοχής ΕΚΤΕΛ και πρόκειται να 
κατατεθεί στο πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη» για χρηματοδότηση. Επίσης, για 
την ίδια περιοχή έχει ολοκληρωθεί η ένταξη στο σχέδιο πόλης, ενώ η ένταξη της 
περιοχής της ΔΕΗ, στα σύνορα με τη Ν. Σμύρνη, βρίσκεται στο τελικό στάδιο. 

 

 Στο πλαίσιο καθημερινών προσπαθειών για την αντιμετώπιση πλήθους κυκλοφο-
ριακών προβλημάτων, έχουν γίνει πάρα πολλές ρυθμίσεις σε όλη την έκταση της 
πόλης.  
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Μια από τις σημαντικότερες, παρά το γεγονός ότι επιχειρήθηκε να χρησιμοποιηθεί 
από μερίδα της αντιπολίτευσης για μικροπαραταξιακά οφέλη, είναι αυτή του δακτυ-
λίου Αγ. Αθανασίου – Ζέρβα – Σουλίου – Πρεβέζης, που ανακούφισε κυκλοφοριακά 
την περιοχή και συνέβαλε στην ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων. 
Πιστεύουμε ότι σημαντικό μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων, κυρίως των 
κεντρικών δρόμων της πόλης, θα αντιμετωπισθεί με την εφαρμογή μελέτης ελεγχό-
μενης στάθμευσης. 

  
3. Κοινόχρηστοι χώροι 

 
Η προστασία του δημόσιου χώρου αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της δημοτικής μας 
πολιτικής. Έχοντας επισημάνει την ολιγωρία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, που δεν 
κατάφερε μέσα σε τέσσερα χρόνια να δρομολογήσει την απόκτηση ούτε ενός τετραγωνι-
κού μέτρου από τους ήδη χαρακτηρισμένους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πράσι-
νου, προσπαθήσαμε, παρά την οικονομική στενότητα να αντιμετωπίσουμε τις πιο επεί-
γουσες περιπτώσεις. 
 
Έτσι, την τελευταία διετία οι κοινόχρηστοι χώροι που αποκτήθηκαν ή που βρίσκονται στο 
στάδιο της απόκτησης είναι: 

 Ο κοινόχρηστος χώρος του Ιερού ναού Αγ. Δημητρίου, στην πλατεία, για τον οποίο 
ο Δήμος μας κατέβαλε 693.000 € 

 Ο κοινόχρηστος χώρος στα Ο.Τ. 714 – 715 στον παράδρομο της λεωφόρου Βου-
λιαγμένης δίπλα στο ρέμα Πικροδάφνης, έκτασης περίπου 550 τ.μ., για τον οποίο 
ο Δήμος μας κατέβαλε 170.500 €. 

 Συμφωνήθηκε η απόκτηση χώρου 1092 τ.μ. στο Ο.Τ. 1217, επί των οδών Μαυρο-
γένους και Ευρώτα, με μείωση της τιμής μονάδας από τα 820 στα 650 €, κυρίως 
για ανέγερση δημοτικού κτίσματος και επικουρικά για χώρο πρασίνου. 

 Αποκτήθηκε κοινόχρηστος χώρος στο Ο.Τ. 1091, στην οδό Πάρου, έκτασης 50 
τ.μ., αντί του ποσού των 25.980 €. 

 Συμφωνήθηκε η απόκτηση και του υπολοίπου Ο.Τ. 1123, μεταξύ των οδών Αιγί-
νης – Λευκάδος – Μενελάου και Ανωνύμου και επίκειται υποβολή αιτήματος επι-
χορήγησης της αγοράς από το Πράσινο Ταμείο. 

 
4. Ασύρματος 

 
Μια από τις πρώτες επιτυχίες της Δημοτικής Αρχής ήταν η απόκτηση του τελευταίου τμή-
ματος του χώρου του Ασυρμάτου, που δεν είχε περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου. 
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, παραχωρήθηκε στο Δήμο μας έκταση 32 
στρεμμάτων του Ασυρμάτου για τη «δημιουργία χώρου πρασίνου, πολιτισμού και α-
ναψυχής». 
 Όπως προαναφέρθηκε, στις 7 Ιουλίου 2011, διοργανώσαμε ανοιχτή διαβούλευση με τους 
κατοίκους του Δήμου γα να καταλήξουμε στον τρόπο αξιοποίησης του χώρου με τις καλύ-
τερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. 
Η μεταβίβαση του χώρου στο Δήμο μας καθυστέρησε, λόγω της κατάργησης της Κτηματι-
κής Εταιρείας του Δημοσίου, αρμόδιας για την τυπική διαδικασία. Ήδη έχουμε ζητήσει από 
την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, που έχει αναλάβει, να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέρ-
γειες για τη οριστική διευθέτηση του θέματος.  
 
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου του Ασυρμάτου, μετά από 3 δεκαετίες προσπαθειών 
έχει πλέον ξεκαθαριστεί. Η περαιτέρω αξιοποίηση του χώρου επαφίεται στις προσπάθειες 
όλων μας και κυρίως στις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας, αλλά και στην εξεύρεση 
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πηγών χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση ενός έργου που οραματισθήκαμε κατά τα 
προηγούμενα χρόνια. 
 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκπονηθεί μελέτη Βιοκλιματικής Ανάπλασης του χώρου, στο 
πνεύμα των κατευθύνσεων της Γενικής Συνέλευσης των Δημοτών που έγινε στα μέσα 
του 2011. Προβλέπεται η κατασκευή ενός άλσους με τη χρήση «ψυχρών υλικών για 
τους διαδρόμους, τεχνητής λίμνης και ρυακιού. Εκτιμάται ότι μετά την ολοκλήρωση του 
έργου θα υπάρξει μείωση της μέσης θερμοκρασίας της περιοχής κατά 1 βαθμό Κελσί-
ου. Η μελέτη έχει κατατεθεί στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).  
 

5. Περιβόλια στο Δήμο και λοιπές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις 
 

Λαχανόκηπος 
 
Στις αρχές του φετινού Οκτωβρίου ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία του πρώτου Δημοτικού 
Λαχανόκηπου. Σε μια έκταση  περίπου 2,5 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται στην περιοχή 
του Ασυρμάτου κοντά στην ΕΘΕΛ, διαμορφώθηκαν 45 τεμάχια, 40 τ.μ. περίπου το καθένα 
και μοιράστηκαν στους υποψήφιους καλλιεργητές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. 
Μια δράση με κοινωνικό και περιβαλλοντικό στόχο, που στέφθηκε με επιτυχία, παρά την 
αρχική αμφισβήτηση και καχυποψία, με την οποία αντιμετωπίστηκε. 
 
Παράλληλα δε, αυτή η δράση συμβάλει στην εξοικείωση νέων ανθρώπων με τη γη και την 
καλλιέργεια, δίνοντας -γιατί όχι- και κίνητρο σε κάποιους από αυτούς να στρέψουν το ε-
παγγελματικό τους ενδιαφέρον προς το συγκεκριμένο τομέα. 
Πρόκειται λοιπόν για μια δράση που διαμορφώνει νησίδες συλλογικότητας στην τοπική 
κοινωνία. Μπορεί να φέρει κοντά τους πολίτες που θα ασχοληθούν, ανθρώπους διαφόρων 
ηλικιών και κουλτούρας, ενώ θα προσφέρει άσκηση, εκτόνωση και δημιουργική απασχό-
ληση σε αυτούς που το έχουν πραγματική ανάγκη. 
Στο συγκεκριμένο  χώρο που θα ξεκινήσει η πιλοτική αυτή προσπάθεια, προβλέπεται η 
ανάπτυξη κατασκευών αναψυχής και οργάνωσης υπαίθριων εκδηλώσεων με επίκεντρο 
περιβαλλοντικά θέματα.  
Ο Χώρος είναι κοινόχρηστος και επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες, τις ώρες 
και τις ημέρες που η κεντρική είσοδος είναι ανοικτή από τους καλλιεργητές. 
Υπάρχει επίσης η σκέψη, ο Δήμος κάθε χρόνο θα βραβεύει τον καλύτερο Λαχανόκηπο.  
 
Αυτή την επόχη βρισκόμαστε στην αναζήτηση κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία του 
Βοτανικού Κήπου με φυτά της Μεσογείου, ο οποίος ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα 
στο 2013. Μια δράση που έχει, εκτός από περιβαλλοντικό, και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 
 
Πράσινες στέγες 
 
Θεωρώντας ότι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για την διατήρηση της ισορροπίας του 
μικροκλίματος της πόλης, μπορεί να αποτελέσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δημιουργίας 
πράσινων ταρατσών στα κτήρια της πόλης, υποβάλαμε πιλοτικά στο ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη», τρεις μελέτες για τη δημιουργία πράσινων 
στεγών σε δημοτικά κτήρια που αφορούν σε τρία σχολικά μεγάλα συγκροτήματα 
μεταξύ των οδών Αργοστολίου και Μακρυγιάννη.  
 
Κάλυψη ενεργειακών αναγκών δημοτικών κτηρίων 
 
Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για εξοικονόμηση ενέργειας, συντάχθηκαν και κατατέθηκαν 
στο ΥΠΕΚΑ, στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δημο-
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τικών κτηρίων και συγκεκριμένα για το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Αγ. Βασιλείου για τα 1ο 
και 7ο Δημοτικά Σχολεία. 
Κεραίες Κινητής τηλεφωνίας   
 
Με ιδιαίτερη ευαισθησία, αφού το θέμα σχετίζεται αμέσως με τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας, παρακολουθούμε το ζήτημα των παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 
Κατά τη διετία που πέρασε χειριστήκαμε τις παρακάτω περιπτώσεις:  
 

 Κεραία της VODAFONE στην οδό Λουτρακίου 29 
Ο Δήμος άσκησε παρέμβαση κατά της αναστολής κατεδάφισης, η οποία έγινε δεκτή 
με την 163/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. Διαθέσαμε συνεργείο 
και εκτελέστηκε η κατεδάφιση. 
 

 Κεραία της VODAFONE στην οδό Παπανδρέου 51 
Ο Δήμος κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για διακοπή λειτουργίας της. Με 
την 3434/2011 απόφαση του ΜΠΑ (ασφαλιστικά μέτρα) διακόπηκε προσωρινά η 
λειτουργία της. Ο Δήμος άσκησε παρέμβαση κατά της αναστολής κατεδάφισης και 
έγινε δεκτή με την 116/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. 
Ο Δήμος διέθεσε συνεργείο και στις 11-10-2012 εκτελέστηκε η κατεδάφιση.  

 

 Κεραία της COSMOTE στην Παπανδρέου και Παπαναστασίου 
Ο Δήμος κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για διακοπή λειτουργίας της.  
Η αίτηση έγινε δεκτή με την 9630/27.9.2012 απόφαση του ΜΠΑ (διαδικασία Ασφα-
λιστικών μέτρων) και διεκόπη η λειτουργία της κεραίας μέχρι την έκδοση απόφασης 
επί της αγωγής μας η οποία θα συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις  
21-5-2013 
 
Επίσης, ο Δήμος με αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, γνωμοδότησε αρνητικά 
επί των περιβαλλοντικών μελετών που αφορούσαν εγκατάσταση κεραιών στις ο-
δούς Αγιουτάκη 6 (VODAFONE), Παπανδρέου 51 (COSMOTE), Λ. Βουλιαγμένης 
276 (COSMOTE), Τριπόλεως 3 (COSMOTE) και Βουλιαγμένης 318 (VODAFONE). 

 
6. Ανάδειξη της πόλης  

 
Ρέμα Πικροδάφνης 
 
Θεωρούμε πως έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι το ρέμα Πικροδάφνης και η αξιοποίησή του 
μέσα από μια σύγχρονη περιβαλλοντική αντίληψη πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς 
όχι μόνο της δικής μας δημοτικής πολιτικής, αλλά όλων των Δημοτικών Αρχών που θα 
κληθούν στο μέλλον να διαχειριστούν την πόλη, γιατί το έργο είναι μακροπρόθεσμο και θα 
απαιτήσει πολύ μεγάλους οικονομικούς πόρους μέχρι την τελική του ολοκλήρωση. 
 
Με καίριες παρεμβάσεις προηγουμένων Δημοτικών Συμβουλίων, Δημοτικών Αρχών και 
πολιτών, το ρέμα διασώθηκε από σχέδια που το ήθελαν κλειστή λεωφόρο ταχείας κυκλο-
φορίας, που θα «έκοβε» τον Άγ. Δημήτριο στα δύο.  
 
Εμείς, αναγορεύοντας το ρέμα Πικροδάφνης σε βασικό ζήτημα για την ανάπτυξη, την ανα-
βάθμιση και την ανάδειξη της πόλης, στα δύο χρόνια της θητείας μας, έχουμε κάνει τα ε-
πόμενα βήματα, με μια σειρά από δράσεις, που αφ’ ενός βοηθούν τους συμπολίτες μας να 
ανακαλύψουν το σημαντικό αυτό φυσικό στοιχείο για τον Άγ. Δημήτριο, αλλά και να κατα-
στήσουν σαφές σε κάθε συναρμόδιο φορέα για την ανάπλασή του, όπως είναι η Περιφέ-
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ρεια Αττικής, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε περιβαλλοντικές εκπτώσεις στο 
σχεδιασμό αυτής της ανάπλασης.   
 
Η στρατηγική μας και οι δράσεις μας, που συνεχίζονται, περιλαμβάνουν: 
 

 Ανάδειξη της περιβαλλοντικής, οικολογικής & ιστορικής σημασίας του ρέμα-
τος.  

 Τη βιωσιμότητα, τη διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλο-
ντος του ρέματος.  

 Ενημέρωση των διαφόρων κοινών σχετικά με τη σπάνια ομορφιά του ρέμα-
τος και εκπαίδευσή σχετική με τη διατήρηση και προστασία του.  

 Άμεση, έντονη & ανοιχτή βιωματική εμπλοκή των διαφόρων κοινών και ιδιαί-
τερα των μαθητών στην ανάδειξη του ρέματος. 

 Σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με επίσημους Φορείς Περιβάλλοντος, Οι-
κολογίας & Πολιτισμού. 

 Έναρξη εντατικής συνεργασίας με έγκυρα ΜΜΕ, τα οποία έχουν επιρροή στα 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά & οικολογικά θέματα. 

 Συστράτευση ειδικών επιστημόνων για προώθηση θέσεων Δήμου. 

 Επίμονη συνέχιση των επιστημονικών τεκμηριώσεων από την πλευρά του 
Δήμου. 

 
Για την εξυπηρέτηση αυτής της στρατηγικής διοργανώθηκαν δράσεις, όπως: 

 
Καθαρισμός του ρέματος στις 12-5-2012, σε συνεργασία με το σταθμό ΣΚΑΙ. Η 
συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση των δημοτών ήταν συγκινητική αφού με μεγάλη 
προθυμία ακολούθησαν όλοι μέσα στην κοίτη του ρέματος και βοήθησαν ακόμα και 
στις πιο δύσκολες περιπτώσεις ανάσυρσης ογκωδών απορριμμάτων. Ανασύρθηκαν 
περίπου 3 φορτηγά απορρίμματα, μεγάλο μέρος των οποίων συλλέχθηκε με τα χέ-
ρια, αφήνοντάς τελικά το τοπίο πραγματικά καθαρό. 
Στο ίδιο κλίμα, την επόμενη ημέρα, πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για 
δενδροφύτευση σημείου της Πικροδάφνης! Με μεγάλη συμμετοχή από σχολεία, φο-
ρείς και συλλόγους, φυτεύτηκαν περίπου 60 δεντράκια και 300 θαμνοειδή φυτά. Τα 
περισσότερα από αυτά τα φυτά ανήκουν στη Μεσογειακή χλωρίδα, είναι δηλαδή 
ξηροθερμικού κλίματος που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πολύ πότισμα. Ωστόσο, 
πραγματοποιήθηκε και εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού μηχανήματος με σταλα-
κτηφόρο σωλήνα, για άμεσο έλεγχο και οικονομία νερού.  

 
Τον προηγούμενο μήνα διοργανώθηκε, σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, ημερίδα με θέμα: 
«Διαχείριση και Αξιοποίηση ρέματος Πικροδάφνης. Προκλήσεις και Προοπτικές». 
Σημαντικοί εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, παρουσίασαν προτάσεις και από-
ψεις  για την καταγραφή της οικολογικής κατάστασης του ρέματος Πικροδάφνης, την εκτί-
μηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας και τη χαρτογράφηση τμημάτων του, που μπο-
ρούν να αποκατασταθούν ως προς το οικολογικό δυναμικό τους.  
Επιπλέον, επισημάνθηκαν, σε ένα βαθμό, οι ρυπαντικές και υδρομορφολογικές πιέσεις 
που δέχεται το ρέμα σε όλο το μήκος του και αποτυπώθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία και αποκατάστασή του. Στο πλαίσιο της επίτευξης των παραπάνω στόχων δη-
μιουργήθηκε βάση δεδομένων για το ρέμα της Πικροδάφνης, η οποία περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα περιβαλλοντικά στοιχεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία – Πλαίσιο 
2000/60 ΕΚ για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Περιφέρεια Αττικής.  
 
Είναι βέβαιο ότι το ρέμα της Πικροδάφνης θα μας απασχολήσει πολύ έντονα τα επόμενα 
χρόνια. 
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Ένα, εξ ίσου σημαντικό στοιχείο, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη μας, 
είναι και το σχολικό κτήριο Ζενέτου, το γνωστό σε όλους μας «στρογγυλό».  
Ανοίγουμε το σχολείο στην τοπική κοινωνία, αξιοποιώντας τους χώρους τους, όπως 
είναι το αμφιθέατρο και ο προαύλιο χώρος του, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, 
αλλά και φροντίζουμε για τη συντήρησή του, όπως έγινε προσφάτως με την κατα-
σκευή ρολών προστασίας.  

 
Ενίσχυση της Τοπικής Αγοράς 
 
Η στενή συνεργασία Δημοτικής Αρχής και Επαγγελματοβιοτεχνών είναι μονόδρομος για 
την τόνωση της τοπικής αγοράς, που αποτελεί την οικονομική ραχοκοκαλιά της πόλης. 
Σχετικές πρωτοβουλίες που πήραμε με συνάντηση που είχαμε με το επίσημο συνδικαλι-
στικό όργανο των επαγγελματιών και εμπόρων του Δήμου μας, δεν είχαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα δεδομένης μιας δογματικής προσέγγισης των πραγμάτων της Ένωσης Ε-
παγγελματιών, Εμπόρων και Βιοτεχνών του Δήμου μας. 
 
Μετά από ανοιχτή διαβούλευση στην οποία κλήθηκαν με δική μας πρωτοβουλία και πάλι, 
όλοι οι επαγγελματίες της πόλης, προέκυψαν κάποια πεδία συνεργασίας, όπως η καμπά-
νια που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες, με κεντρικό σύνθημα «Πάμε Άγιο Δημήτριο. 
Στηρίζουμε την Τοπική Αγορά», με στόχο να δώσει κίνητρα στους καταναλωτές να ενισχύ-
σουν τα μαγαζιά του Δήμου μας, στις έτσι κι αλλιώς περιορισμένες αγορές που θα κάνουν 
αυτό το διάστημα, λόγω της σκληρής οικονομικής κρίσης που πλήττει όλα τα νοικοκυριά. 
 
Ειδικά στις εορταστικές περιόδους, και πέρυσι, αλλά και φέτος, με διάφορα δρώμενα που 
διαδραματίζονταν στα κεντρικά σημεία της πόλης και που οργανώθηκαν από τον Οργανι-
σμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, έγινε προσπάθεια τόνωσης του κλίματος, 
σε μια εποχή που τα πράγματα στον εμπορικό κόσμο αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυ-
σκολίες. 
 
Επίσης, σε κάθε μέσο διακίνησης πληροφοριών του Δήμου, όπως είναι η επίσημη ιστοσε-
λίδα και οι τρεις ηλεκτρονικές πινακίδες που διαθέτουμε, γίνεται ιδιαίτερη προβολή και 
προτροπή των δημοτών να προτιμούν τα καταστήματα της γειτονιάς.  
 
Τέλος, και πρέπει να το τονίσω για μια ακόμη φορά, και η Δημοτική Αρχή και ολόκληρο το 
Δημοτικό Συμβούλιο, «τείνουν πάντα ευήκοα ώτα» στα αιτήματα των επαγγελματιών της 
πόλης μας και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίησή τους. 
 
Στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης και σε προέκταση και της τοπικής αγοράς, σημαντικό 
ρόλο παίζει και η Δημοτική Αστυνομία, με τους τακτικούς ελέγχους για το παραεμπόριο και 
την παράνομη στάθμευση, που διενεργεί. Μέσα στη διετία, μεταξύ άλλων, έγιναν 9.112 κα-
τασχέσεις παράνομων προϊόντων, επισημάνθηκαν πάνω από 1.400 εγκαταλελειμμένα ο-
χήματα και αποσύρθηκαν 189, βεβαιώθηκαν 3.417 κλήσεις, εξυπηρετήθηκαν κατ’ οίκον 
2.040 γνήσια υπογραφής κ.λπ.   
 
7. Κοινωνική πολιτική 

 
Σε κρίσιμες για την οικονομία και την κοινωνία περιόδους, όπως αυτή που διάγουμε, που ο 
κοινωνικός ρόλος του κράτους συρρικνώνεται, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται με τη δράση 
της να καλύψει άμεσες καθημερινές ανάγκες των πολιτών και να διατηρήσει την κοινωνική 
συνοχή, χωρίς την οποία υπάρχει ο κίνδυνος εκτροπής σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. 
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Η δράση του Δήμου μας, και συμπεριλαμβάνω στη λέξη Δήμος και τη Δημοτική Αρχή και 
τις δημοτικές υπηρεσίες και τις εθελοντικές ομάδες που αναπτύσσουν εξαιρετικής σημασί-
ας δραστηριότητες, θεωρώ ότι αυτά τα δύο χρόνια έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα 
στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. 
 
Χωρίς να επεκταθώ αναλυτικά στο καθ’ ένα, στα εμπόδια που ξεπεράσαμε, αλλά και στα 
οφέλη για τους δημότες μας, θα αναφέρω: 
 

 Τη λειτουργία του κατασκηνωτικού κέντρου της Ραφήνας, που αποτελεί ένα μικρό 
επίτευγμα. Το καλοκαίρι του 2011 και του 2012, εξυπηρετήθηκαν συνολικά πάνω 
από 1200 παιδιά, εντελώς δωρεάν. 

 Ολοκληρώθηκε ο 7ος Παιδικός Σταθμός, ενώ ήδη έχει δημοπρατηθεί η κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Τηλεμάχου, στον Ασύρματο μέσω του ΕΣΠΑ.  

 Τις προσπάθειες για κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών των οικογε-
νειών του Δήμου μας για φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς 
του Δήμου, μέσα από πραγματικά δύσκολες συνθήκες, που κάποια στιγμή, στις 
αρχές της φετινής περιόδου, λόγω των κυβερνητικών περικοπών, απείλησαν ά-
μεσα τη λειτουργία τους.  

 Κατά  την πρώτη χρονιά της θητείας μας, εξυπηρετήθηκαν μας 550 παιδιά στους 
6 Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. 

 Οι Παιδικοί Σταθμοί εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ. Την πρώτη χρονιά, 2011-
2012, επιδοτήθηκαν 220 νήπια  με 752.750 €. Τη δεύτερη χρόνια, 2012-2013, θα 
επιδοτηθούν 179 νήπια με 268.500 €. 

 Το προσωπικό που υπηρετεί στους Παιδικούς Σταθμούς αυτή τη στιγμή είναι 
πλήρες, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Δημιουργική απασχόληση παιδιών 
Με τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών των Δημοτικών Σχολείων αμέ-
σως μετά το περάς των μαθημάτων τον Ιούνιο του 2012 και με τα προγράμματα αθλοδια-
κοπών το καλοκαίρι του 2012 εξυπηρετήθηκαν συνολικά περίπου 750 παιδιά, περνώντας 
το χρόνο τους δημιουργικά. 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Ξεπερνώντας σημαντικές δυσκολίες, στηρίξαμε και προσπαθήσαμε να επεκτεί-
νουμε όλα τα προγράμματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στη διετία 2011-12: 

 
Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5.000 επισκέψεις κατοίκων του Δήμου μας, για παροχή 
κοινωνικής φροντίδας, συμβουλευτικής και αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων που 
τους απασχολούσαν. 
Για να έχετε μια εικόνα της ποικιλότητας των θεμάτων που απασχόλησαν την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου, αναφέρω ότι αντιμετωπίσθηκαν προβλήματα:  

 Έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημοτών 

 Διανομής δωροεπιταγών κατά τις γιορτινές περιόδους 

 Απαλλαγή δημοτικών τελών 

 Συνεργασίας με το Ανοικτό Δίκτυο Εθελοντών για συλλογή και διανομή τροφίμων, 
για τη δημιουργία υποδομών λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου (διαμόρ-
φωση χώρου, δημιουργία εσωτερικού κανονισμού, μελέτη για αγορά ειδών παντο-
πωλείου κ.λπ.) 

 Κοινωνικών ερευνών για στεγαστική συνδρομή, για παιδική προστασία, για παρα-
πομπή στα δημοτικά  ιατρεία 
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 Συμβουλευτικής ενηλίκων, ζευγαριών, γονέων (πάνω από 500 συναντήσεις) 
 
Ακόμη, μέσω του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας ΗΛΙΟΣ, παρέχονται εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες μέσα από προγράμματα 
που απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά και εφήβους, αλλά και με εκδηλώσεις 
που απευθύνονται στην ευρύτερη κοινότητα. 
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Εξ’ ίσου σημαντικό υπήρξε και το έργο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά πάνω από 10.000 επισκέψεις κατοίκων, για παροχή 
υπηρεσιών και  αντιμετώπιση προβλημάτων τους και παρασχέθηκε κάθε υγειονομι-
κή φροντίδα που χρειάσθηκε.  
Επίσης, εφαρμόσθηκαν με επιτυχία, προληπτικά προγράμματα και προγράμματα 
απασχόλησης σε διάφορες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, νέους, γυναίκες, ηλικιωμέ-
νους).              

Τα Δημοτικά Ιατρεία εξυπηρέτησαν πάνω από 4.000 περιπτώσεις με ιατρική βοή-
θεια, εξέταση, συνταγογράφηση κ.λπ. από τους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που 
εργάζονται  στο Τμήμα. 

Παρασχέθηκε νοσηλευτική φροντίδα περισσότερα από 400 άτομα, ενώ έγιναν αιμο-
ληψίες ευπαθών ομάδων για εργαστηριακές εξετάσεις σε συνεργασία με το Νοσοκ. 
Ασκληπιείο Βούλας. 

Επίσης, Εφαρμόσθηκαν προγράμματα φυσικοθεραπείας, προληπτικής κινησιοθε-
ραπείας, συντήρησης και αποκατάστασης. Πάνω από 5.000 επισκέψεις – συνεδρίες 
πραγματοποιήθηκαν στο Φυσικοθεραπευτήριο, ενώ ανάλογα μεγάλος αριθμός 
συμμετοχών υπήρξε και στα προγράμματα εργοθεραπείας. 
 

Σε πλήρη εφαρμογή και εξέλιξη βρίσκονται και διάφορα δωρεάν προγράμματα προληπτι-
κής ιατρικής, όπως:  
 
Πλήρης γυναικολογικός έλεγχος, εξέταση μαστού, προληπτικός έλεγχος καρκίνου τραχή-
λου της μήτρας τεστ ΠΑΠ, υπερηχοχραφήματα και απαραίτητες κυτταρολογικές εξετάσεις. 
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν σε όλες τις γυναίκες του δήμου, ανεξαρτήτως α-
σφαλιστικού φορέα.   

Το 2011-12 δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω έλλειψης παιδιάτρου, προληπτικός έλεγχος φυ-
ματίωσης στα παιδιά  της Α΄ τάξης Δημοτικού του Δήμου μας. Θα πραγματοποιηθεί την 
περίοδο 2012 – 13, ξεκίνησε στις αρχές του μήνα, για την Α΄ Τάξη και τη Β΄ τάξη Δημοτι-
κού, ώστε να καλυφθούν και τα παιδιά της περσινής χρονιάς, με τη συμμετοχή εθελόντριας 
παιδιάτρου και νοσηλεύτριας.  

Έλεγχος σακχάρου, χοληστερίνης αίματος, μέτρηση αρτηριακής πίεσης κ.λπ. Πραγματο-
ποιήθηκαν πάνω από 1500 εξετάσεις. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ. 

Λειτουργεί από 19ετίας και γίνονται 2 αιμοληψίες το χρόνο με ετήσια συγκέντρωση περί-
που 100 φιαλών. Εξυπηρετούνται όλοι οι δημότες που έχουν ανάγκη σε όποιο σημείο της 
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χώρας βρεθούν. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου, είναι συνδεδεμένες με όλα τα Νο-
σ/κά Ιδρύματα της χώρας. Εξυπηρετήθηκαν πάνω από 150 άτομα. 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 
Προσφάτως εμβολιάσθηκαν 20 άπορα και ανασφάλιστα παιδιά σε συνεργασία με την 
ΜΚΟ «Άνθρωπος», ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και τον καινούργιο χρόνο. 
 
Προσφάτως, επίσης διατέθηκαν δωρεάν αντικαρκινικά φάρμακα από το Φαρμακείο για 
απόρους του Τμήματος, αξίας 1.000 €, στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»  
 
Κοινωνική πολιτική και Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 
Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε ανθρωπιστική και κοινωνική στήριξη, στρέφουν το Δή-
μο μας, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος εύρεσης πόρων μέσω αξιοποίη-
σης κρατικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.  
Στο πλαίσιο αυτό, υποβάλαμε προτάσεις συμμετοχής σε διάφορα χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα και σε ορισμένα από αυτά έχουμε ήδη ενταχθεί.  
 
Πιο συγκεκριμένα:  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Γενική 
Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων) 
 

 “Δημιουργία ή συνέχιση της Λειτουργίας Δομών άμεσης αντιμετώπισης της 
Φτώχειας”  

Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση των ακόλουθων δομών:  

- Κοινωνικό Παντοπωλείο 

- Κοινωνικό Φαρμακείο  

- Τράπεζα Χρόνου  

- Δημοτικός Λαχανόκηπος  

- Παροχή Συσσιτίων  

- Γραφείο Διαμεσολάβησης 
 
Σημειώνεται πως μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος θα δημιουργηθούν 24 νέ-
ες θέσεις απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών.  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - Ειδική Υ-
πηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ    
 

 “Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό 
πληθυσμό 15 Γυμνασίων και 10 Λυκείων των Δήμων Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου &  
Αλίμου, έπειτα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμο-
ποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής”  

 
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου έπειτα από υποβολή πρότασης κατάφερε και εντάχθηκε στο εν 
λόγω πρόγραμμα μαζί με τους προαναφερθέντες Δήμους. Το αντικείμενο του προγράμμα-
τος κινείται στους άξονες της πρόληψης, της προαγωγής της υγείας και της αγωγής της 
υγείας των εφήβων, σε ό,τι αφορά στο θεματικό αντικείμενο της παχυσαρκίας και του με-
ταβολικού συνδρόμου που αποτελεί σύγχρονη μάστιγα για την κοινωνική και οικονομική 
ευμάρεια των κοινωνιών των ανεπτυγμένων χωρών.     
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος και για τους 3 Δήμους ανέρχεται σε 
642.816 €, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) και η υλοποίηση 
του αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2012. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΤΟΠ/ΕΚΟ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   
 

 “Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα συνεργασίας για τη γυναικεία απασχό-
ληση (Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων) στο Δήμο Αγ. Δημητρίου”  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία 70 νέων θέσεων εργασίας για ευά-
λωτες ομάδες πληθυσμού. Έχει προϋπολογισμό 350.000 € και χρηματοδοτείται 100% 
από πόρους του ΕΣΠΑ..  
Έπειτα από έρευνα - μελέτη που πραγματοποίησε Δήμος Αγ. Δημητρίου σχετικά με τις 
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες της πόλης, αποφάσισε την υποβολή της πρότασης για τη 
στήριξη των άνεργων γυναικών (γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, γυναίκες μόνες μη-
τέρες άνεργες, μετανάστριες άνεργες), δεδομένου ότι οι ομάδες αυτές του πληθυσμού 
του Δήμου Αγ. Δημητρίου, εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.  
Επιπλέον, σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, οι κλάδοι της τοπικής οικονομίας οι οποίοι 
εμφανίζουν υψηλότερες δυνατότητες απασχόλησης, αφορούν στους κλάδους: φροντίδας 
υγείας ηλικιωμένων, φύλαξης και απασχόλησης παιδιών 0-12 ετών, εύκολης σίτι-
σης. 
Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΤΟΠ/ΕΚΟ, ο Δήμος Αγ. Δημητρίου επιχειρεί την κοινω-
νική και επαγγελματική ενσωμάτωση των άνεργων γυναικών στο πλαίσιο μιας τοπικής 
κοινωνίας και οικονομίας ίσων ευκαιριών.   
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟ-
ΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΣΠΑ 2007 – 2013     
 

 «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμά-
των Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Δήμο Αγίου Δημητρίου»  στο πλαίσιο του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα  
 στο Νομό Αττικής – Νότιος Τομέας, έχει ήδη εξασφαλίσει την έγκριση πρόσληψης 105 
ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, μέσω του δικαιούχου του προγράμματος, της  ΑΜΚΕ 
«Αθηνά».  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ - Ελλη-
νική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. – ΕΣΠΑ 2007 – 
2013     
 
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Αγ. Δημητρίου συμμετέχει στο συγκεκριμένο  
πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ, με στόχο τη στήριξη των οικογενειών του Δήμου με μικρά παιδιά, 
καθώς οι συνθήκες εργασίας είναι τόσο δύσκολες στις μέρες μας που αντικατοπτρίζουν τη 
σκληρή πραγματικότητα της κρίσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες ε-
πιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε φορείς παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώ-
στε να διευκολυνθούν και να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους 
τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 
Στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, όλοι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, 
αλλά και μια σειρά ιδιωτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών της περιοχής.   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Τοπικά σχέδια για τη Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ) – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέ-
ρειας Αττικής 
 
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου υπέβαλε πρόταση στο πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απα-
σχόληση  (ΤοπΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Πε-
ριφέρειας Αττικής»  στο πλαίσιο της Κοινωνικής πολιτικής που ασκεί αφού βασικός στόχος 
του Προγράμματος ΤοπΣΑ, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται, είναι η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, μέσω της κινητοποίησης των τοπικών φορέων. Το πρόγραμμα περιλαμβά-
νει την προετοιμασία των ανέργων ωφελούμενων και την προώθησή τους στην απασχό-
ληση και την επιχειρηματικότητα. Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται από ευάλωτες κοινωνι-
κά ομάδες όπως οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, 
άτομα με αναπηρία, μετανάστες – παλιννοστούντες, αρχηγοί μονογονεϊκών οπικογενειών, 
άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια κ.λπ.  
Το πρόγραμμα ΤοπΣΑ υλοποιείται από την Αναπτυξιακές Συμπράξεις οι οποίες είναι οι 
δικαιούχοι του προγράμματος και που μπορεί να είναι  Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί-
ου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, Νομικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου κ.α  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   
 
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου ο Δήμος Αγ. Δημητρίου έχει συνάψει σύμ-
φωνα συνεργασίας και συνεργάζεται για τις πράξεις Παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Ψυχικής Υγείας και Παροχή Υπηρεσιών Πρόληψης και πρωτοβάθμιας Περίθαλψης 
με το ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες» και την ΑΜΚΕ ΑΘΗΝΑ αντίστοιχα.  
Το πρόγραμμα αφορά στην απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού – επιστημόνων και 
οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών τους, θα είναι άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων.   
Και οι δύο προτάσεις έχουν υποβληθεί και αναμένεται η αξιολόγησή τους.   
 
Κλείνοντας την αναφορά μου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, υπενθυμίζω ότι ο Δή-
μος μας συμμετείχε στο κίνημα “χωρίς μεσάζοντες” με δύο διανομές προϊόντων, ενώ 
αυτή την εποχή έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση νέων προσφορών παραγωγών και αμέ-
σως με την είσοδο του νέου χρόνου θα υπάρξει νέα διάθεση διάφορων προϊόντων σε τιμές 
παραγωγού  
 
8. Εκπαίδευση – Νεολαία  
 
Όπως είναι γνωστό, με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», οι πολυάριθμες Σχολικές Επι-
τροπές που ρύθμιζαν τα λειτουργικά θέματα των σχολείων συγχωνεύτηκαν σε δύο, μία για 
την Πρωτοβάθμια και μία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μια ρύθμιση απολύτως απα-
ραίτητη, που βοήθησε στη σωστή οργάνωση των σχολείων, στη μείωση των λειτουργικών 
τους δαπανών και στην καλύτερη αντιμετώπιση των καθημερινών τους προβλημάτων.  
 
Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να συγχαρώ, τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου 
μας για το σπουδαίο και πολύ δύσκολο έργο που έφεραν σε πέρας, τόσο στο στάδιο της 
προσαρμογής των νέων οργάνων, που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ομαλότητα, όσο 
και με το έργο που απέδωσαν αυτά τα δύο χρόνια, χωρίς επαρκή γραμματειακή υποστήρι-
ξη, αλλά με πολύωρη καθημερινή προσπάθεια και προσωπική εργασία. 
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Στο έργο των Σχολικών Επιτροπών, που έχει στεφθεί με επιτυχία και στο μέτρο των αντι-
κειμενικών δυνατοτήτων που υπάρχουν, μας επιτρέπει να ισχυριζόμαστε ότι τα σχολεία 
μας λειτουργούν με ικανοποιητική επάρκεια, καταγράφονται: 

 Επιχορηγήσεις σχολικών μονάδων για έκτακτες ανάγκες 

 Συμβάσεις έργου καθαριστριών, αμοιβές σχολικών τροχονόμων 

 Πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ 

 Διενέργειες διαγωνισμών για την προμήθεια πετρελαίου, χαρτιού Α4, υλικών κα-
θαριότητας, ειδών υγιεινής, εξοπλισμού επίπλων και σκευών, εκμισθώσεων κυ-
λικείων, καθώς και για συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, αναγομώσεις 
πυροσβεστήρων, συντήρηση ανελκυστήρων κ.λπ.  

Αν αναλογισθούμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα αφορούν σε 18 Νηπιαγωγεία, σε 20 σχολεία 
της Πρωτοβάθμιας και 11 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε τρεις σχολικές μονάδες 
Ειδικής Αγωγής, στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο – Δημοτικό, στο Ειδικό Γυμνάσιο και στο 
ΕΕΕΕΚ, αντιλαμβανόμαστε το φόρτο της εργασίας που χρειάζεται καθημερινά. 

Όσον αφορά στη νεολαία, αν και θεωρούμε ότι τα νεολαιίστικα προβλήματα αντιμε-
τωπίζονται κυρίως μέσα από δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτι-
σμού, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι 
είχαμε μια καθυστέρηση στο ζήτημα της ενεργοποίησης του Τοπικού Συμβουλίου 
Νέων. Βέβαια, η θητεία του συγκεκριμένου οργάνου έχει λήξει και η επανεκλογή του 
εξαρτάται από ρυθμίσεις της πολιτείας, οι οποίες δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμη.  

Ωστόσο, σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με το απερχόμενο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΤΟΣΥΝ, εξετάσαμε τις δυνατότητες συνεργασίας πάνω στην αντιμετώ-
πιση προβλημάτων της νεολαίας που δεν καλύπτονται από τις δράσεις άλλων, εν 
ενεργεία δημοτικών οργάνων.        

9. Πολιτισμός - Αθλητισμός  
 

Ο απολογισμός που αφορά στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, θα μπορούσε από μόνος 
του να αποτελέσει μια ξεχωριστή διαδικασία. 
Θα σταθώ μόνο στην πολιτική ουσία των δράσεων που αναπτύχθηκαν αυτά τα δύο χρόνια 
και έδωσαν μιαν άλλη διάσταση και άφησαν το αποτύπωμα μιας διαφορετικής κουλτού-
ρας, αυτής που χαρακτηρίζει άλλωστε και την παράταξή μας, στα πολιτιστικά δρώμενα του 
Δήμου μας. 
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, δίνοντας αυτό το στίγμα της 
άλλης προσέγγισης, διοργάνωσε εξαιρετικού επιπέδου εκδηλώσεις τόσο με τα Παναγού-
λεια, όσο και με τις Φθινοπωρινές Γιορτές, αλλά και με το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
της Μουσικής, όπου οι συμπολίτες μας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν υψηλού επιπέ-
δου μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλα δρώμενα, όπως πάντα δωρεάν. 
 
Την ίδια ώρα τμήματα του ΟΠΑΠ, όπως είναι το Δημοτικό Ωδείο, η Βιβλιοθήκη, οι Θεατρι-
κές ομάδες και το τμήμα χορού, συμβάλλουν σημαντικά στην ανάδειξη της ντόπιας πολιτι-
στικής δημιουργίας με το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν. 
 
Και στον Αθλητικό Τομέα, ο ΟΠΑΠ παρουσίασε ένα σημαντικό έργο κατά τη διετία που 
πέρασε, έχοντας στην ευθύνη του όλους τους αθλητικούς χώρους του Δήμου, μεριμνώντας 
για την κατανομή των ωρών στα αθλητικά σωματεία της πόλης, ενισχύοντας οικονομικά, 
όπου τούτο είναι δυνατό και εκσυγχρονίζοντας τις αθλητικές εγκαταστάσεις.           
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10. Διαφάνεια - Συμμετοχή  
 

Τόσο ο «Καλλικράτης, όσο κυρίως η δική μας φιλοσοφία, περί διαφάνειας στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, μας έχουν βοηθήσει να ξαναχτίσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη των 
πολιτών απέναντι στη Δημοτική τους αρχή, που είχε πληγεί βαριά, κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης δημοτικής περιόδου. 
Παρά το γεγονός ότι δεν έγινε δυνατό να καθιερωθεί ο θεσμός του «Συμπαραστάτη του 
Δημότη και της Επιχείρησης» που προβλέπεται από το νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, θεωρούμε ότι με τη σωστή και διαφανή μας λειτουργία, έχουμε καλύψει 
απόλυτα το κενό. Ο πολίτης του Δήμου μας σήμερα, μέσα από τις διαδικασίες της Δημοτι-
κής Επιτροπής Διαβούλευσης, έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του και τις 
προτάσεις του, γύρω από τα μεγάλα και τα μικρά έργα που σχεδιάζει ο Δήμος μας, ενώ 
στο μέτρο του δυνατού βρίσκει ανταπόκριση στην αντιμετώπιση του καθημερινού του 
προβλήματος, αν όχι στο βαθμό που όλοι επιθυμούμε, οπωσδήποτε όμως σε πολύ μεγα-
λύτερο από ότι πριν από δύο χρόνια όταν αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή. 
 
Από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας, προβάλλονται όλες οι δραστηριότητες και 
απόψεις όλων των δημοτικών παρατάξεων και συλλογικών φορέων, που δρουν στην πόλη 
μας, χωρίς περιορισμούς. 
 
Πριν κλείσω, για την ιστορία, θα αναφέρω μερικούς αριθμούς ακόμη που αποτυπώνουν 
την καθημερινότητα των αιρετών. 
 
Μέσα στη διετία 2011-2012 έγιναν  

 56 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και λήφθηκαν 851 αποφάσεις.   

 87 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και λήφθηκαν 1227 αποφάσεις 

 37 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και λήφθηκαν 273 αποφάσεις, 

 Συν μερικές δεκάδες συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προ-
σώπων του Δήμου και των διαφόρων Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 
 
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αυτή, για το έργο των δύο πρώτων χρόνων της τρέ-
χουσας τετραετίας, θα ήθελα να σημειώσω ότι πολλές φορές είναι αρκετά δύσκολο να α-
ποτυπωθεί στο χαρτί ή να εκφραστούν από μια ομιλία  το αρνητικό κλίμα που υπάρχει γε-
νικότερα ή οι αντιξοότητες που πρέπει να ξεπεραστούν για να φθάσουμε στην ολοκλήρω-
ση ενός έργου. 
  
Είναι δύσκολο, επίσης, να αποτυπωθεί, ο αδιάκοπος αγώνας της Δημοτικής Αρχής και 
όλων των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων, όχι μόνο για να προωθήσουν τα μεγάλα 
έργα για την πόλη, αλλά για να δώσουν λύσεις σε εκατοντάδες μικρά ή μεσαία προβλήμα-
τα, που προκύπτουν καθημερινά, για να ακούσουν το ζωτικό πρόβλημα του Δημότη, που 
μπορεί να είναι από το απλούστερο, μέχρι το πιο πολυσύνθετο, που δεν παύει, όμως γι’ 
αυτόν, να είναι κυρίαρχο και που προσδοκά τη λύση του από το Δήμο, που τον νιώθει πιο 
κοντά του από κάθε άλλο θεσμό της πολιτείας και του κράτους.  
 
Είναι, λοιπόν σίγουρο ότι σε αυτό τον απολογισμό, κάποια πράγματα δεν αναφέρθηκαν. 
Πιστεύω ότι στη συνέχεια της διαδικασίας και αφού ακουστεί η δική σας φωνή, να καλύ-
ψουμε κάθε κενό που μπορεί να υπάρχει.    
Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, τα μέλη και τους φίλους της 
παράταξής για τη συμπόρευση  σ’ αυτή τη κοινή προσπάθεια για την πρόοδο της πόλης 
μας.  
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Είναι βέβαιο ότι έγιναν λάθη και παραλείψεις, σε αυτά τα δύο χρόνια προσπάθειας.   
Είμαστε εδώ για να διορθώσουμε τα λάθη και τις παραλείψεις μας, γιατί δεν μας φοβίζει η 
προσπάθεια, δεν μας πτοεί η αρνητική συγκυρία… 
Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε…  
   
  
 

 

 


